
Sjúkrasjóður Einingar-Iðju 

Dagpeningaumsókn 
 

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

 

Fundur er haldinn í stjórn sjúkrasjóðs Einingar-Iðju einu sinni í mánuði. Gögn sem leggja á 

fyrir fund þurfa að hafa borist til skrifstofunnar í síðasta lagi 27. hvers mánaðar. 

Merkið við:  Veikindi   Slys: Hvers konar?____________________  Veikindi maka/barna 

 

Nafn umsækjanda: 

 

_____________________________________________________ 

Heimilisfang: 

 

_____________________________________________________ 

Kennitala: 

 

___________________________ Sími/GSM: ____________________ 

Vinnustaður: 

 

___________________________ Netfang: ____________________ 

Hvenær óvinnufær? 

 

_____________________________________________________ 

Hvenær vinnufær? 

 

_____________________________________________________ 

Greiðslur frá vinnuveitanda: 

 

_____________________________________________________ 

Aðrar tekjur: 

 

_____________________________________________kr. á mán 

Athugasemdir: _____________________________________________________ 
 

Bankanúmer Höfuðbók Reikningsnúmer 

 

___________ 

 

_________ 

 

______________ 
 

Dagsetning og undirskrift 

 

___________________________________________________ 

 

Fylgigögn sem þurfa að berast með umsókninni: (Ekki er hægt að taka umsóknina fyrir 

fyrr en eftirfarandi gögn berast til stjórnar sjúkrasjóðsins) 

 Læknisvottorð 

 Launaseðlar sl. 6 mánuði 

 Staðfesting frá vinnuveitanda um greidda veikindadaga 

 Skattkort (ef umsækjandi vill nýta það hjá sjóðnum) ATH! frá 1. janúar 2016 eru 

skattkort orðin rafræn. Beiðni um nýtingu persónuafsláttar er á næstu síðu. 
 

Umsækjandi veitir hér með starfsmanni Sjúkrasjóðs rétt til að afla fleiri gagna sem styðja við 

umsóknina svo sem upplýsingar um staðgreiðslu skatta, greiðslur frá Tryggingastofnun og/eða 

lífeyrissjóði sbr. lög um meðferð persónuupplýsinga. Þá samþykkir umsækjandi að trúnaðarlæknir 
og starfsendurhæfingarráðgjafi sjóðsins hafi aðgang að öllum framgreindum gögnum. 

 

ATH! Stjórn sjúkrasjóðs fyllir út í reitina hér fyrir neðan. 
 

Meðallaun sl. 6 mánuði ______________________________ 
 

 Gr. frá Tr. Mán.taxti % Gr.tegund 

 

Bótatímabil 1 

 

____________________ 

 

_____________ 

 

____ 

 

_________________ 

 

Bótatímabil 2 

 

____________________ 

 

_____________ 

 

____ 

 

_________________ 

 

Úrskurður stjórnar 

 

_____________________________________________________________ 
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Beiðni um nýtingu persónuafsláttar við útborgun dagpeninga 

úr sjúkrasjóði Einingar-Iðju 

 

 

Nafn umsækjanda:__________________________________    Kennitala_____________________ 

 

Nýttur persónuafsláttur minn á árinu er kr. _____________ Unnt er að nálgast nýtt yfirlit yfir 

nýtingu persónuafsláttar á þjónustusíðu RSK (www.skattur.is)  

 

Óskað eftir því að Eining-Iðja nýti ______% af persónuafslætti umsækjanda.  

 

Annað sem umsækjandi vill taka fram:________________________________________________ 
 

Ef skráning á nýttum persónuafslætti er ekki í samræmi við nýjustu upplýsingar af vefsvæði 

Ríkisskattstjóra getur ofnýting átt sér stað. Ríkisskattstjóri kann í slíkum tilfellum að óska eftir því 

að Eining-Iðja hætti að nýta persónuafslátt tímabundið. Það er því mikilvægt að upplýsingar frá 

RSK séu sóttar á vefsvæði sama dag og beiðni þessi er send félaginu. Ef athugasemd fylgir yfirliti 

yfir nýtingu á persónuafslætti þínum á vefsvæði RSK kann að vera nauðsynlegt að þú hafir 

samband við Ríkisskattstjóra til að fá ítarlegari upplýsingar um persónuafslátt og hvernig hann megi 

nýta.  

 

Á Eining-Iðja að nýta uppsafnaðan persónuafslátt á árinu?  

 

□ Já           □ Nei 

 

 

Beiðni um nýtingu persónuafsláttar maka  

Er óskað eftir því að Eining-Iðja nýti persónuafslátt maka: 

□ Nei       

□ Já, óskað er eftir því að ____% af persónuafslætti maka sé nýttur hjá félaginu.  

 

Nýttur persónuafsláttur maka á árinu er kr._____________  

 

Á Eining-Iðja að nýta uppsafnaðan persónuafslátt maka á árinu?  

□ Já             □ Nei 

 

Upplýsingar um samsköttun og uppsafnaðan persónuafslátt maka má nálgast á þjónustusíðu 

RSK: www.skattur.is  

 

___________________________________________ 

Undirskrift /samþykki maka (ATH! Einungis ef óskað er eftir að nýta persónuafslátt maka)  

 

 

Með beiðni þessari staðfestir umsækjandi að upplýsingar eru gefnar í samræmi við skráningu 

Ríkisskattstjóra á nýtingu persónuafsláttar og bestu vitund umsækjanda 

 

 

Dagsetning og undirskrift 

 

___________________________________________________ 
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